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ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ กับการล่องเรือส าราญสุดหรู ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส 

ไต้หวัน – ญี่ปุ่น – ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน 

โดยสายการบินไทย อินเตอร ์(TG) 

หลีกหนีความวุ่นวายไปผ่อนคลายกับการพักผ่อนบนเรือส าราญ
สุดหรู ด้วยขนาด 51,039 กลอสตัน ความยาว 230 เมตร กว้าง 29 
เมตร ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ 
สระว่ายน  า จากุซซี่ ฟิตเนส อินเตอร์เน็ต คาราโอเกะ ดิสโก้เธค 
ดิวตี ฟรี สนามบาสเก็ตบอล และอื่นๆอีกมากมาย รวมทั ง อ่ิมอร่อย
กับอาหารรสเลิศ วันละ 4 มื อ ชมการแสดงสุดอลังการในทุกค่ าคืน 
พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย .......  

ก าหนดการเดินทาง   30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 59     กรุงเทพฯ – ไทเป – ซิตี้ทัวร์ไทเป               (-/L/D/-) 

05.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ ประตู 2 แถว D โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก และด าเนินการด้านเอกสารแก่ท่าน 

07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป  โดยเที่ยวบินที่ TG-634 (บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
11.50 น. ถึงสนามบินเถาหยวน ไทเป ประเทศไตหวัน หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง และพิธีการ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 200 ล้าน  
 บ่าย น าท่านเยี่ยมชม จัตุรัสหินอ่อนเจียงไคเช็ค ชมชีวประวัติ และรูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญที่หาดู

ได้ยาก อนสุรณ์แห่งนี ถูกสร้างขึ นเพื่อเป็นที่ร าลึกถึงประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ 
  ส าคัญต่อประเทศไต้หวัน   
  จากนั นน าท่านสู่ตึกที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ตึกไทเป101 มีความ

สูงถึง 508 เมตร น าท่านขึ นสู่ชั น 89 ชมทิวทิศน์ของเมืองไทเปแบบ
Panorama ทั งเมือง อีกทั งบริเวณที่ตั งของตึกนี ยังเป็นแหล่ง   ชอ้ป
ปิ้งแห่งใหม่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ เพราะมีห้าง 
สรรพสินค้า และช้อปปิ้งมอลล์มากมายให้ท่านเลือกช้อป 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อดัง ให้ทุกท่านได้เลือกซื อ ของฝากอันขึ นชื่อของไต้หวัน 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูแนะน า พระกระโดดก าแพง 
 หลังอาหารจากนั นน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิงตลาดกลางคืนชื่อดัง ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต เชิญท่านช้อป

ปิ้งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย 
 พักที่  TAIPEI FUSHIN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันอาทิตย์ที ่1 พฤษภาคม 59          ไทเป – ซิตี้ทัวร์ไทเป – ท่าเรือคีลุง              (B/L/D/Supper) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งภายในพิพิธ 
  ภัณฑ์นั นเป็นที่เก็บโบราณวัตถุและผลงานทางศิลปะอันทรงคุณ 
  ค่าของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหนึ่งใน 
  พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และของล  าค่าทางประวัติศาสตร์ 
  มีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี่เป็นจ านวนมากกว่า 620,000 ชิ นจากทุกราชวงศ์จีน 

จนต้องจัดระบบหมุนเวียนออกมาให้ชมทุก 3 เดือน โบราณวัตถุที่จัดเก็บ
ที่นี่ประกอบด้วยภาพเขียน หนังสือ แผ่นป้าย เครื่องทองแดง เครื่องหยก 
เครื่องเซรามิก เครื่องเขียนโบราณ เครื่องแกะสลัก งานปัก งานทอมือ ฯ
นอกจากนี ยังมีห้องแสดงหยกที่ล  าค่า โดยเฉพาะหยกท่ีแกะสลักเป็นรูป
ผักกาดขาวที่มีต๊ักแตนเกาะอยู่ ซึ่งได้รับการจัดอันดับในความงดงามเป็น
อันดับ 1 ของโลก รวมไปถึง หยกหมูสามชั น งาช้างแกะสลัก 17 ชั น และ
ตราลัญจกรแห่งองค์จักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่ ก็ถูกบรรจุเก็บไวอ้ยูท่ี่
พิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งนี ด้วย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. น าท่านสู่ท่าเรือคีลุง (Keelung)  
15.00 น. ลงทะเบียนและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน ขึ นสู่เรือส าราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส 

จากนั นอิสระเดินเที่ยวชม และส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือตามอัธยาศัย พร้อมทั งรับชม
การสาธิต การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ โดยเจ้าหน้าทีมงานหนุ่มสาววัยใส ของเรือ 

17.00 น. เทพีแห่งท้องทะเล ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะ มิยาโกจิมา ประเทศญี่ปุ่น 
18.30 น. บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
  ท่านสามารถเลือกทานได้มื อละ 1 ห้อง ใน 3 ห้อง ในทุกมื อ ดังนี  :- 

 Mariner Buffet  ชั น  9 (กลางเรือ)  บริการอาหาร international Buffet 
 Dynasty Restaurant  ชั น  9 (ท้ายเรือ)  บริการอาหาร Chinese family style 
 Spices Restaurant  ชั น 11 (ท้ายเรือ)  บริการอาหาร Malaysian specially buffet  

 หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Stardust Lounge บริเวณชั น 10  
  หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ตามอัธยาศัย อาทิ ร้องเพลงคาราโอเกะ ฟังเพลง

เบาๆ จากศิลปินที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณ สนุกสุดเวี่ยงกับดิสโก้เธค ลองชิมไวน์และเบียร์จาก
ทั่วทุกมุมโลกที่มารวมไว้เพื่อคุณ หรือกิจกรรม สันทนาการ อ่ืนอีกมากมาย    

***ท่านสามารถตรวจหาสถานที่ ที่จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่ท่านสนใจพร้อมตารางเวลา ได้จาก*** 
***เอกสาร Star Navigator ที่จะจัดส่งให้ถึงห้องของท่าน...ทุกวัน*** 

23.30 น. บริการอาหารมื อดึกเพื่อให้ท่านได้หลับสบาย ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั น 9  
วันจันทรท์ี ่2 พฤษภาคม 59                     มิยาโกจิมา                              (B/L/D/Supper) 

เช้า อรุณสวัสด์ิยามเช้า เชิญท่านออกก าลังกายเบาๆเพื่อสุขภาพ พร้อม 
  สูดโอโซลบริสุทธิ ด้วยการวิ่งจ๊อกกิ งบริเวณชั น 7 แล้ว… 
  เชิญท่านเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
09.00 น.  เรือซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส จอดเทียบท่า ณ.เกาะมิยาโกจิมา  
  มิยาโกจิมา อยู่ห่างจากเกาะโอกินาว่าประมาณ 300 ก.ม. ใหญ่เป็น 
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  อันดับที่ 4 ของหมู่เกาะโอกินาว่า มีแนวปะการังที่โดดเด่น พร้อมกับแนวของหน้าผาหินริมชายหาดที่
ทอดยาวอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะ ระยะทางประมาณ 2 กม.กว้าง 200 ม. เป็นจุดที่สามารถชม
ความงดงามของท้องทะเลสีฟ้าใส พร้อมกับแนวปะการังที่สวยงาม  

10.00 น. น าท่านชม สะพาน Ikema Ohashi และเกาะ Ikema สะพานอิเคมะ เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง
เกาะมิยาโกจิมา และ เกาะอิเคมะ ความยาวทั งหมด1,425 ม. ท่านจะได้ชมภาพมหาสมุทร สีเขียว
มรกตผสานสีกับท้องฟ้าสีฟ้าสดใสที่สวยงาม จนท าให้ท่านเบิกบานไปกับบรรยกาศรอบตัวอย่างไม่
น่าเชื่อ แวะให้ท่านด่ืมด่ าและเก็บภาพที่ระลึก ต่อจากนั นน าท่านเดินทางต่อไปยังจุดชมวิวยอดนิยม  
ณ. แหลม Nishi Hennazaki เป็นอีกหนึ่งบรรยกาศที่คนเดินทางมาถึงมิยาโกจิมา แล้วไม่ควรพลาด 
ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจคู่กับหังหันลมทั ง 3 แล้วน าท่านเยี่ยมชม Yukishio Saltworks ให้
ท่านได้พิสูจน์ผลิตภัณฑ์จากเกลือของมิยาโกจิมา ซึ่งได้การรับการยกย่องและรับรองว่าเป็น "เกลือที่
มีความหลากหลายของแร่ธาตุมากที่สุดในโลก"เมื่อสิงหาคมปี 2000 โดยกินเนสส์เวิลด์เร็กคอร์ด ให้
ท่านไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมการใช้งานของเกลือ Yukishio และหาความลับของ Yukishio ท่ีก าเนิดจากน  า
ทะเลสีฟ้าของเกาะมิยาโกะ และไม่พลาดที่จะน าท่านเที่ยวชม Miyakojima Marine Park ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับ โลกใต้ท้องมหาสมุทรผ่านอุโมงค์กระจกที่ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมเวลา 

12.30 น. รับประทานอาหาร ณ.ภัตรคารท้องถิ่น 
13.30 น.  น าท่านมุ่งสู่ Aeon Shopping Mall แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวญึ่ปุ่นและนักท่องเที่ยว และยังมี

ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านร้อยเยน หรือร้าน Matsumoto Kiyoshi ก็มี ให้ท่านได้อิสระสนุกกับการช้อปปิ้ง  
18.00 น. ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดินทางจากเกาะมิยาโกจิมา มุ่งสู่ เกาะนาฮ่า ประเทศญี่ปุ่น 
19.00 น. บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ  
  หลังอาหารเพลิดเพลินกับการชมการแสดงสุดอลังการชุดใหม่ๆที่ไม่ซ  ากันทุกคืน ณ.ห้อง Stardust 

Lounge หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อีกมากมายที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ท่าน   
23.30 น. บริการอาหารมื อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั น 9  
  จากนั นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันอังคารที ่3 พฤษภาคม 59                          นาฮ่า                               (B/L/D/Supper) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ท่านเลือกได้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์  
 หลังอาหารเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการสาธิตการพับผ้าแบบญี่ปุ่น  เข้าร่วมการ

สันทนาการต่างๆ...หรือพักผ่อนในแบบของท่านตามอัธยาศัย 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ.เกาะนาฮ่า เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะโอกินาวา ตั งอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น    
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมถ่ายรูปคู่กับ ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ ที่

ถูกสร้างขึ นใหม่แทนของเดิมที่ถูกท าลายลง ในสงครามโลกครั งที่ 2 
และถือเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญของโอกินาว่าจนถูกเลือกน าไปบรรจุ
ลง อยู่หลังธนบัตร 2,000 เยน ที่ออกในปี 2000 เพื่อร าลึกถึงการจัด
ประชุมสุดยอด G8 ครั งที่ 26 ที่จัดขึ นในโอกินาว่า แล้วน าท่านชม 
ปราสาทชูริโจ เป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชาวริวกิว
(แท้ๆ) และเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช สร้าง 

  ในปี คศ. 1237 ระหว่างสงครามโลกครั งที่ 2 กองทัพ สัมพันธมิตร
สามารถยกพลขึ นบกที่โอกินาว่า และปราสาทถูกท าลายลงเกือบ
ทั งหมดเหลือเพียง ก าแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนจนเมื่อในปี 1992 
จึงได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ นมาใหม่ ให้มีโครงสร้างลักษณะ 
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  เดิม โดยอ้างอิงจาก  ภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจ าของผู้อยู่อาศัยใน
แถบนั น และในปี คศ. 2000 ปราสาทแห่งนี ได้ขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับโบราณสถานอ่ืนๆ ใน
เกาะ โอกินาว่า จากนั นน าท่านสู่ ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
ของ โอกินาว่า มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลายย่ีห้อให้ท่านเลือกซื อ ของดีของแท้ ราคาถูก เช่น 
Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ 

12.30 น. รับประทานอาหาร ณ.ภัตรคารท้องถิ่น 
13.30 น. น าท่านสู่ย่าน ถนนโคคุไซโดริ ตั งอยู่ใจกลางเมืองนาฮา เป็นถนนสายท่ีได้รับการบูรณะ ภายหลัง 

สงครามโลกครั งที่ 2 ปัจจุบันกลายเป็นสวรรค์ของนักช้อป ถือเป็นสุดยอดถนนช้อปป้ิงจนได้รับฉายา
ว่า“The Miracle Mile” เพราะแม้จะเป็นถนนสายสั นๆ เพียง 1.6 กม. แต่กลับคึกคักไปด้วยผู้คน 
เพราะสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้านับพันร้าน ทั งร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านขายของ
ที่ระลึก และร้านงานฝีมือละลานตา คุณจะสนุกกับการช้อปป้ิง เลือกซื อสินค้าพื นเมืองเป็นท่ีระลึก 
อาทิ สิงโตคู่ชิสะสัญลักษณ์เมืองโอกินาวา  ขนมญี่ปุ่นท่ีมีบรรจุภัณฑ์สวยงามแบบ ญี่ปุ่น เป็นต้น  

17.00 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ    
18.00 น.  เรือออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือคีลุง เกาะไต้หวัน พร้อมบริการอาหารค่ าบนเรือ   
  หลังอาหารอิสระพักผ่อน หรือเลือกชมการแสดงชุดต่างๆ ตามอัธยาศัย หรือ เพลิดเพลินกับกิจกรรม

ต่างๆ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้คอยท่าน 
23.30 น.  บริการอาหารมื อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั น 9 
วันพุธที ่4 พฤษภาคม 59                 ไทเป – กรุงเทพฯ                               (B/L/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ  
  หลังอาหารอิสระพักผ่อนหรือ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือ อาทิ 
  ว่ายน  าท่ีสระว่ายน  าบนชั น 9 หรือเลือกพักผ่อนในรูปแบบของท่านตาม

อัธยาศัย ไม่ควรพลาดที่จะแวะชม และเลือกซื อภาพถ่ายส่วนตัวท่านที่ 
  ห้อง Klix Photo Gallery หรือช้อปป้ิงของฝากที่ Port O’ Call   
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ 
บ่าย เต็มอ่ิมกับความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม ที่ทีมงานหนุ่มสาววัยใสของเรือ ยังคงเตรียมไว้ให้ท่านอีก

มากมาย ส าหรับในช่วงสุดท้ายก่อนอ าลา เรือส าราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ไว้ให้ท่านประทับใจ 
  จากนั นเตรียมตัวลงจากเรือ (ท่านที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถช าระได้ที่แผนกต้อนรับ ชั น 7) 
16.00 น. เทพีแห่งท้องทะเล เรือส าราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือคีลุง ประเทศไต้หวัน   
 จากนั นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป ประเทศไตหวัน (บริการของว่างบนรถ)  
20.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG-635 
22.50 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ ส่าหรับคณะอย่างต ่า 30 ท่าน  
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ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (2 ท่าน / 1 ห้อง) 54,900.- บาท 
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว                                                     ราคาเพิ่มท่านละ 26,000.- บาท 

  
อัตราค่าบริการนี้รวม  
•  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย อินเตอร์ (TG) 
•   ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน  ามัน และประกันภัยทุกแห่ง  
•  ค่าที่พักบนเรือซุปเปอร์สตาร์ อะแควเรียส แบบมีหน้าต่าง ห้องละ 2 ท่าน 
•  ค่าที่พักที่ไทเป 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน 
•  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม, ทัวร์รอบเกาะมิยาโกจิมา, เกาะนาฮ่า และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ  
•  หัวหน้าทัวร์จากทางบริษัท คอยอ านวยความสะดวกแก่คณะเดินทางตลอดการเดินทาง 
•  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยใน

วงเงิน 500,000.- บาท  
• น  าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม กรณีน  าหนักเกินจากที่ก าหนด ทางสายการบินจะขอเรียกเก็บเงินเพิ่ม  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
•  ค่าปรับ สาหรับน  าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินก าหนดไว้  
• ค่าท าหนังสือเดินทาง  
•  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  
•  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถตลอดการเดินทาง 
•  ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน แบบเข้าออกได้หลายครั ง (Multiple Entry Visa) ท่านละ 3,000.- บาท  

กรณทีี่มีวีซ่า สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ที่ยังไม่
หมดอายุ แบบ Multiple Visa (เข้าออกได้หลายครั ง) สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน 
และสามารถพ านักอยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน แต่ต้องกรอกเอกสารทางเว็ปไซต์ ซึ่งไม่มีค่าใช่จ่าย 

เงื่อนไขการช าระเงิน  
• กรุณายืนยันการเดินทาง และช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ์ หรือ อีเมล์หน้าพาสปอร์ตของ
ผู้เดินทางเพื่อท าการจองท่ีนั่ง  

• ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน  
กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 
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หมายเหตุ  
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน  ามัน และภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ นก่อนวันเดินทาง 
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาต ิ
หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ทั งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั งหมด 
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